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http://www.danas.rs/dodaci/biznis/rasprava_o_zakonu_na_ulicama.27.html?news_id=284965 

Самостални синдикат најављује 
Расправа о закону на улицама 
Београд - Савез самосталних синдиката Србије најавио је да ће радници на улицама и у 

фабрикама организовати јавну расправу о изменама Закона о раду, јер власт избегава да 

изјашњавање о новим прописима организује у складу са законом. Тај синдикат је саопштио да 

усвајање измана Закона о раду без јавне расправе каква се спроводи о свим новим прописима, 

представља насиље над запосленима и отворено подаништво страним интересима. 

„Атак на зараде, које су најмање у Европи, одбијање да се дефинише минимална зарада, иако 
то чине и најразвијеније земље, олакшано отпуштање у земљи где је стопа незапослених 
највиша у Европи, а шансе за ново запошљавање никакве - најважнији је правац и циљ 
креатора овог закона, како би раднике учинили још сиромашнијим и тиме погоднијим за 
израбљивање“, истиче се у саопштењу Председништва СССС. Додаје се да је „немогућност 
запошљавања и несигурност радног места већ учинило да млади људи у Сбији немају 
перспективу, док су сви остали у страху од губитка посла и још веће беде која им прети“. 

„Самозвани левичари и патриоте нису решили криминалне приватизације, нису пронашли 
инвеститоре, нису оживели предузећа и покренули економски опоравак Србије, али зато 
успешно жртве трагичне економске ситуације проглашавају главним кривцима“, истиче се у 
саопштењу синдиката. Председништво тог синдиката је указало да ће јавна расправа о 
изменама Закона о раду „ипак бити организована на трговима, у предузећима, фабричким 
круговима, улицама“ и да ће у њој учествовати сви они на које се закон односи, односно 
радници и сви грађани. 

„Таква јавна расправа ући ће у историју и остати забележена за генерације које долазе, као 
пример неравноправне борбе грађана за бољу Србију. Па и ако ову битку народ привремено 
изгуби, покољења ће је памтити, а победницима ће време судити“, наводи се у саопштењу 
СССС. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlada_da_obezbedi_saradnju_sa_kinezima.4.html?news_id=284929 

Радници „Застава камиона“ данас почињу 
протесте у центру Крагујевца 
Влада да обезбеди сарадњу са Кинезима 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Радници Заставе камиона ће данас у подне отпочети свакодневне протесте у 
центру Крагујевцу, због све незавидније пословно-финансијске ситуације у фабрици и 
угрожене егзистенције запослених, најавили су из синдиката те фабрике. 
Запослени у „Застава камионима“ од Владе Србије захтевају сагласност за реализацију 
меморандума о успостављању пословно-техничке сарадње и формирање заједничке фирме са 
кинеском компанијом ЈАК, те поштовање протокола између репрезентативних синдиката Групе 
Застава возила и Владе из 2008, као и социјални програм за старије раднике. 

Из Синдиката „Заставе камиона“ поручују да ће протести „камионџија“ трајати до испуњења 
захтева. Радници ће, на централном крагујевачком Тргу „код Крста“, да поставе шатор и једно 
возило из свог производног програма, а најављен је и одлазак у Београд и протест испред 
зграде Владе Србије. Синдикат Заставе камиона, сазнаје наш лист, планира да у среду у 
Крагујевцу организује велики скуп запослених у домаћим предузећима у реструктурирању. Са 
тог скупа ће од Владе бити затражено да се изјасни о будућем статусу тих фирми и судбини 
њихових радника, а извесно је да ће на најављеним протестима бити говора и о новом закону 
о раду. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/strajk_upozorenja_u_krusiku.4.html?news_id=284926 

Штрајк упозорења у Крушику 
АУТОР: Р. Д. 

Београд - Оба синдиката ваљевског „Крушика“ за данас су најавила једночасовни штрајк 

упозорења са захтевима да се укине минималац који примају од почетка године и повећа 

упосленост.  

Према речима Милана Плавшића, председника синдиката Независност, радници су пристали 
да раде за минималну зараду како не би дошло до принудног отпуштања 350 радника, али и 
она се нередовно исплаћује, а радницима се дугују и заостале плате, преносе медији. Према 
услову из Колективног уговора, исплата те врсте зараде траје од шест месеци до годину дана. 
„Међутим, већ пола године нема помака напред“, рекао је Плавшић и истакао да је 
руководство „Крушика“ обавештено о штрајку. Он је додао да је захтев штрајкача и већа 
упосленост, која је „на најнижем нивоу у последњих пар деценија“. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlada_da_obezbedi_saradnju_sa_kinezima.4.html?news_id=284929
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1641675/Sindikati+i+poslodavci+nisu+protivnici+dr%C5%

BEave.html 

Синдикати и послодавци нису противници 
државе 

Министар Александар Вулин рекао је да држава Србија не види синдикате и послодавце 
као своје противнике, већ као део себе, и најавио да ће измене Закона о раду бити донете 
врло брзо. 

Вулин је новинарима у Кањижи рекао да се чека још само мишљење Социјално-економског 
савета о нацрту закона о раду и нагласио да Влада улаже велике напоре да "непомирљиво 
помири и да се дође до најбољег решења" кад је реч о том закону. 

Изјава Александра Вулина 

Напомињући да очекује да ће и Социјалистичка партија Србије и њен председник Ивица Дачић 
гласати за то законско решење, јер је, како је рекао, оно добро, Вулин је нагласио да закон о 
раду мора да буде донет како би на најбољи начин било регулисано тржиште рада. 

"Морамо да обезбедимо да се млађи свет некако запосли", навео је Вулин и додао да ће се 
настојати да се и они који су пред пензијом, а без посла, лакше запосле и дочекају ту пензију. 

Вулин је напоменуо да су предложеним изменама предвиђени многобројни нови институти 
попут обрачунског листића - који радник добија на крају месеца и који ће бити јавна исправа. 

Први пут после 14 година, како је објаснио, радник ће постати власник своје зараде јер, како 
је додао, "не можете да му је не исплатите - зарада постаје меница, а послодавац тако даје 
меницу". 

Министар је истакао и да на тај начин радник којем послодавац дугује зараду неће морати да 
иде у суд или да због тога тражи адвоката, него је довољно само да извршитељ у суду достави 
доказ да му послодавац дугује плату и рачун ће бити блокиран, а новац враћен раднику. 

Оцењујући да се често у расправи о закону о раду то посматра као "да смо у некаквим 
рововима", Вулин је рекао да су у том погледу држава и остали учесници делови једне целине 
и додао да је посао послодавца и синдиката да се договоре о закону о раду, а да држава 
арбитрира онда кад то буде потребно. 

Они који воде државу преузеће политичку одговорност за доношење закона о раду, рекао је 
Вулин и додао да ће Влада Србије учинити све да у што скорије време буде донето најбоље 
решење. 

"Хоћемо да Србија буде боље организована земља, да се у њој зна која су права радника и 
какве су обавезе послодаваца", поручио је Вулин, напомињући да се мора знати и то шта је 
синдикална борба, а шта њена злоупотреба, као и то шта је привредна активност, а шта 
израбљивање радника. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1641675/Sindikati+i+poslodavci+nisu+protivnici+dr%C5%BEave.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1641675/Sindikati+i+poslodavci+nisu+protivnici+dr%C5%BEave.html
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Вулин је присуствовао државном такмичењу ватрогасног подмлатка, које је у Бањи Кањижа 
окупило више од 450 деце, узраста од шест до 14 година из целе Србије. 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/vulin-najavio-donosenje-zakona-o-volontiranju_500683.html 

Вулин најавио доношење закона о волонтирању 

КАЊИЖА, СУБОТИЦА -  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 

данас да су катастрофалне поплаве у Србији показале колико је важан рад добровољних 

ватрогасних друштава и других добровољних организација и најавио скоро доношење 

закона о волонтирању. 

"У недавним поплавама видело се да се не може без добровољног рада, односно без 

добровољних ватрогасних друштава, Црвеног крста и сличних организација", рекао је Вулин 

новинарима у Кањижи, напомињући да би рад тих организација ускоро требало да буде 

озакоњен. 

Приликом посете државном такмичењу ватрогасног подмлатка, на којем је учествовало око 

450 деце, узраста од шест до 14 година, Вулин је нагласио велики значај добро организованих 

људи у Србији који све те активности обављају практично бесплатно или уз малу подршку 

државе и локалне самоуправе. 

 
УНС 

Вулин је рекао да је заједно са Министарством за омладину и спорт формирана радна група за 

доношење закона о волонтирању. 

Он је оценио да је на тај начин могуће да, како је рекао, све оно што смо заборавили из неког 

праведнијег и бољег система, вратимо. 

Нагласивши да је рад добровољних друштава изузетно значајан за читаву заједницу, Вулин је 

истакао да ће сва та питања новим законом сигурно успешно бити решена. 

Приликом посете Кањижи, министар је нагласио да је веома важно и то што се такмичење 

најмлађих одржава у тој вишенационалној средини јер, како је рекао, све наше разлике треба 

да нас спајају. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/vulin-najavio-donosenje-zakona-o-volontiranju_500683.html
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Кањижа има и значајне туристичке потенцијале који би веома добро могли да буду 

искоришћени и да доносе корист не само тој северно-бачкој општини, него целој Србији. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakon-o-radu-cas-istine-kuca-na-vrata 

ЗАКОН О РАДУ: Час истине куца на врата 
 

Ниједној власти никада није било лако да донесе Закон о раду, па се и ова нашла на 
великој муци. Цела Влада Србије је сада ангажована на доношњу измена и допуна 
постојећег Закона о раду, јер социјални дијалог који је вођен претходних месеци није дао 
резултат који се очекивао. 

Социјални дијалог по синдикатима  није ни постојао, послодавци су задовољни, а власт 
забринута јер ће морати да стави коначну тачку и предлог закона упути у скупштинску 
процедуру, а самим тим и преузиме сву одговорност за последице, биле оне добре или лоше, 
по запослене. 

Како је преузимање последица, за које се знало да морају бити и болне и тешке, велика 
одговорност али и испит, власт је одлучила да још мало поради на договору синдиката и 
послодаваца, који су укопани на супротним странама. Од лидера УГС ”Независност” 
Бранислава Чанка очекује се да за наредну недељу закаже седницу Социјално-економског 
савета, која би могла бити и последња у причи о изменама и допунама Закона о раду, а 
предлог новог радног законодавства могао би половином месеца да се нађе у Скупштини. 

Шта би се то заправо могло наћи пред посланицима Скупштине Србије? Према овонедељним 
изјавама с досад урађеним нико није задовољан. Ресорни министар рада, запошљавања и 
социјалне политике Александар Вулин поручио је да би да може писао нови Закон о раду, али 
је свестан да за то нема времена, док  министар спољних послова Ивица Дачић изјављује да га 
“могу обесити на Теразије али ће Закон о раду бити усвојен”. Синдикати за наредну недељу 
заказују трибину о новом закону под називом “Нови Закон о раду - реформа или антиреформа” 
и очекују да им се одазову сви релеватни учесници, од државе до домаћих и страних газда. 
Једино послодавци ћуте и трљају руке. Управо то синдикати тумаче како они могу бити 
задовољни и истичу да предстојеће измене представљају израз жеља и хтења газда, а на 
штету радника. 

Овог пута се не доноси нови Закон о раду, већ се мења и допуњује постојећи. Према сајту 
Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику, мења се 106 од постојећих 276 
чланова радног закона. Другим речима, не се само опште одредбе и правила која и иначе нису 
спорна и ништа конкретно не доносе, него чланови који су давали права, регулисали годишње 
одморе, рад на одређено време, колективне уговоре, минималну зараду... оно што је важно за 
раднике. Синдикални лидери тврде да на ништа нису пристали, а остали учесници у 
социјалном дијалогу да је све осим колективног преговарања и минималне зараде, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakon-o-radu-cas-istine-kuca-na-vrata
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договорено. Јавне расправе, сада је то јасно, бити неће. Како објашњава Кори Удовички, 
потпредседница Владе Србије, грађани су о новом Закону о раду гласали на изборима јер су 
гласали за реформе за које су знали да подразумевају стварање услова за раст запошљавања. 

Међутим, нема гаранција да ће измењени Закон о раду донети више радних места, него само 
да ће омогућити лакше отпуштање. Грађани су на изборима исказали да желе реформе, али је 
велико питање да ли су дали властима бланко пристанак да мењају радно законодавство у 
оваквим економским приликама. Јер, све што се сада предлаже у радном законодавству, од 
флексибилног радног односа, радног времена, минулог рада, годишњег одмора, рада на 
одређено време – пракса је у другим државама, с тим што оне имају много развијенију и 
уређенију економију, па и државу од нас. А тамо радници не расправљају с државом о радном 
законодавству, него се зна да ће оно што је законом уређено бити поштовано, као и да ће 
газде и саме ценити и добро платити вредног радника. С друге стране, нису се наши радници 
много усрећили ни с постојећим Законом о раду и није сасвим јасно зашто га сада бране као 
нешто посебно вредно и драгоцено. Јер да јесте, не би од 2008. године до данас било пола 
милиона мање запослених у Србији.  

Било како било, измењени и допуњени Закон о раду убрзо стиже. Колико ће коначни предлог, 
па и сам текст измена бити другачији у односу на оно што се данима прича, знаће се већ 
половином месеца. Када ступи на снагу и почне да се примењује, знаће се и све његове 
последице. Да ли онакве какве најављује власт или пак црне и песимистичке о којима причају 
синдикати – видећемо већ до краја ове, а поготово током наредне године. 

Љубинка Малешевић 
  

Муке по усвајању 
Усвајање садашњег, још увек актуелног Закона о раду, такође је било веома бурно и 
неизвесно. Те 2005. године када је донет, ондашњи председник Србије Борис Тадић одбио је 
да потпише указ о његовом проглашењу, што је зауставило његово објављивање у “Службеном 
гласнику”. Тадић је Скупштини Србије вратио Закон о раду, да би га после неколико дана ипак 
потписао, јер је објашњено да је до измене текста, оног који је усвојен и оног који је дат на 
објављивање, дошло приликом редактуре. Тако је барем тврдио тадашњи министар рада 
Слободан Лаловић. Како су ДС и ДШ тада биле у коалиционој власти, остало је нејасно да ли 
је заиста била реч о редакторској или некој другој грешци у радном законодавству. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/478631/Zasto-drzava-ne-moze-da-pomogne-privrednicima 

Зашто држава не може да помогне 
привредницима 

Сузана Лакић  

Све и кад би хтела, држава не би могла да помогне привредницима који су се састали са 

Вучићем. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/478631/Zasto-drzava-ne-moze-da-pomogne-privrednicima
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НУДИЛИ ФИРМЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ: Вучић и Вујовић напуштају клуб “Привредник” 

- Први разлог - објаснио је за „Блиц“ економиста Љубомир Маџар - јесте то што је дефицит 

буџета огроман, а на путу је да буде још већи. 

  

Такође, у јавним финансијама постоје пречи приоритети од тога да држава финансијски 

помаже и опрашта дугове онима од којих она треба да живи. Такво подмазивање дебелих 

гусака било би у супротности са економским начелима, али и са здравим разумом. 

 

Раскорак 

 

Министар привреде Душан Вујовић, који је такође био у “Привреднику”, изјавио је да су 

привредници имали три врсте захтева - помоћ у производњи и извозу, промене мера 

економске политике и стварање предвидивих и стабилних услова пословања. 

- Кад чујете привреднике видите да постоји огроман раскорак између закона и њихове 

примене - рекао је Вујовић. 

  

Маџар је додао да држава привредницима може да помогне једино тако што ће им 

поједноставити административне процедуре. 

 

Премијер Вучић се у петак састао са водећим бизнисменима клуба “Привредник” међу којима 

су били и највећи порески дужници. Међу првима је дошао Драган Томић, председник 

“Симпа” који је, према подацима Пореске управе из марта, држави за порезе дуговао 42,6 

милиона евра. Састанку је присуствовао и Жељко Митровић, чији је порески дуг тада износио 

1,7, те Милан Беко са дугом од 5,9 милиона евра. Многи од њих ушли су у репрограм обавеза 

према држави, а од премијера су тражи да их “подржи да поврате ликвидност и успешно 

пословање”. 

 

На састанак су дошли и Мирослав Мишковић, Миодраг Костић, Војин Лазаревић, Мирољуб 

Алексић... 

- Сектор малих и средњих фирми се много брже прилагођава променама на тржишту и боље 

се бори с кризом. Уосталом, немачка привреда је ставила нагласак на овај сектор, 

захваљујући њему Италија је направила бум на северу земље и напредак у индустрији обуће - 

рекао је за “Блиц” Небојша Савић, професор на ФЕФА универзитету, одговарајући на питање 

треба ли држава да помогне највећим привредницима. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/478690/Vulin-Sindikati-i-poslodavci-nisu-protivnici-drzave 

Вулин: Синдикати и послодавци нису противници 
државе 

Тањуг  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 

данас да држава Србија не види синдикате и послодавце као своје противнике, већ као део 

себе, и најавио да ће измене Закона о раду врло брзо бити донете. 

- Чека се још само мишљење Социјално-економског савета о нацрту тог документа - рекао је 

Вулин новинарима у Кањижи и нагласио да влада улаже велике напоре да "непомирљиво 

помири и да се дође до најбољег решења" кад је реч о Закону о раду. 

  

Напомињући да очекује да ће и Социјалистичка партија Србије и њен председник Ивица Дачић 

гласати за то законско решење, јер је, како је рекао, оно добро, Вулин је нагласио да Закон о 

раду мора да буде донет како би на најбољи начин било регулисано тржиште рада. 

  

- Морамо да обезбедимо да се младји свет некако запосли - казао је он и додао да ће се 

настојати да се и они који су пред пензијом, а без посла, лакше запосле и дочекају ту пензију. 

 

Вулин је напоменуо да су предложеним изменама предвиђени многобројни нови институти 

попут обрачунској листића, који радник добија на крају месеца и који ће бити јавна исправа. 

 

Први пут после 14 година, како је објаснио, радник ће постати власник своје зараде јер, како 

је додао, "не можете да му је не исплатите - зарада постаје меница, а послодавац тако даје 

меницу". 

 

Министар је истакао и да на тај начин радник којем послодавац дугује зараду неће морати да 

иде у суд или да тражи адвоката због тога, него је довољно само да извршитељ у суду достави 

доказ да му послодавац дугује плату и рачун ће бити блокиран, а новац враћен раднику. 

 

Оцењујући да се често у расправи о закону о раду то посматра као "да смо у некаквим 

рововима", Вулин је рекао да су у том погледу држава и остали учесници делови једне целине 

и додао да је посао послодавца и синдиката да се договоре о закону о раду, а да држава 

арбитрира онда кад то буде потребно. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/478690/Vulin-Sindikati-i-poslodavci-nisu-protivnici-drzave
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Они који воде државу преузеће политичку одговорност за доношење закона о раду, рекао је 

Вулин и додао да ће Влада Србије учинити све да у што скорије време буде донето најбоље 

решење. 

 

- Хоћемо да Србија буде боље организована земља, да се у њој зна која су права радника и 

какве су обавезе послодаваца - поручио је Вулин, напомињући да се мора знати и то шта је 

синдикална борба, а шта њена злоупотреба, као и то шта је привредна активност, а шта 

израбљивање радника. 

 

Вулин је присуствовао државном такмичењу ватрогасног подмлатка, које је у Бањи Кањижа 

окупило више од 450 деце, узраста од шест до 14 година из целе Србије. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/478702/Valjevo-Strajkom-traze-ukidanje-minimalne-zarade 

Ваљево: Штрајком траже укидање минималне 
зараде 

П. ВУјанац  

Оба синдиката ваљевског “Крушика” за сутра су најавила једночасовни штрајк упозорења. 

Менаџмент је на годишњем одмору, док радници ове војне фабрике траже укидање 

“минималца” на којем су од почетка године, али и већу упосленост. 

Менаџмент на одмору, радници у штрајку: "Крушик" 

Како најављује Милан Плавшић, председник синдиката “Независност”, у фабрици се неће 

радити од 11 до 12 сати, а штрајк упозорења је само први корак. 

 

- Тражимо већу упосленост, која је на најнижем нивоу у последњих пар деценија. Пристали 

смо да радимо за минималну зараду, како не би дошло до принудног отпуштања 350 радника, 

али и она се нередовно исплаћује, да не говорим о заосталим платама које нам се дугују. Сада 

тражимо укидање “минималца” с обзиром да смо пристали да потпишемо колективни уговор 

уз услов да исплата те врсте зараде траје од шест месеци до годину дана. Дуже од пола 

године, међутим, нема никаквог помака на боље. Директор “Крушика” је тренутно на одмору, 

али је руководство обавештено о штрајку - објашњава Плавшић.  

  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/478702/Valjevo-Strajkom-traze-ukidanje-minimalne-zarade
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Укупан дуг једног од некадашњих лидера наменске индустрије Србије на почетку године био 

је 4,4 милијарде, од чега 2,3 милијарде динара отпада на порески дуг, док је рачун у блокади 

од новембра 2011. године за 1,4 милијарде динара.  

  

“Крушик” је једино предузеће из групације одбрамбене индустрије Србије чији је рачун 

блокиран због неплаћених пореза и доприноса на зараде. Запослених је 1.264, али их је у 

производњи само 515. 

  

Генерални директор “Крушика” Младен Петковић (35), који је на тој дужности од 2. јануара, 

претходно је негирао тврдње синдиката да је фабрика пред затварањем већ је, како је рекао, 

“на новом почетку”, уз тврдњу да “уговорених послова има за целу 2014. годину”. 

  

Петковић, дипломирани економиста, пре доласка у “Крушик” био је помоћник директора Су-

Порт (ЈАТ) Београд и директор “Ковачког центра” у кругу ваљевске војне фабрике, као 

представник “Југоимпорта” СДПР. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Natprosecan-rast-cena-hrane-usluga-prevoza.sr.html 

Натпросечан раст цена хране, услуга, превоза... 
 

БЕОГРАД – Натпросечан раст цена а у мају, у распону од 0,2 до 6,1 одсто евидентиран је код 
меса, рибе, млека, сира и јаја, воћа, вина, матаријала за одећу, одевних предмета, осталих 
одевних предмета, обуће, услуга за одржавање и поправку стана, снабдевања водом и 
различитих комуналних услуга. 

Како показује анализа Министарства трговине, натпросечно су поскупели теписи и друге подне 
простирке, поправке намештаја, поправке апарата за домаћинство, осталих медицинских 
производа, одржавања и поправке возила, употреба транспортних средстава, превоз путника 
авионом, фотографска и филмске опрема, медији за снимање слике и звука, рекреацију и 
култура. 

Раст цена изнад просека имале су ветеринарске и друге услуге, везане за животиње, услуге 
смештаја, фризерске и козметичке услуге, електрични апарати за личну негу и осигурање 
транспортних средстава, чије учешће у индексу потрошачких цена износи 28,1 одсто. 

У оквиру контролисаних цена, у мају су повећане цене свих стамбено комуналних услуга на 
нивоу просека Републике, изузимајући цену централног грејања која је задржана на нивоу из 
претходног месеца. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Natprosecan-rast-cena-hrane-usluga-prevoza.sr.html
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Тако су цене воде и одведене отпадне воде порасле за по 1,7 одсто, а цена изношења смећа за 
3,1 одсто, што је вишеструко изнад општег раста цена од 0,1 одсто у истом месецу. 

Забележена кретања цена тих услуга на нивоу републичког просека ефекат су корекција, које 
су извршене једино у Београду тако што су повећане цене воде и одведене отпадне воде за по 
5,5 одсто, као и изношења смећа за 7,5 одсто. 

При том, од три корекције цена у Београду, повећања цена воде и одведене отпадне воде, у 
складу су са оквиром пројектованог општег раста цена, за разлику од повећања цене 
изношења смећа, којим је тај оквир премашен, предочено је у анализи Министарства. 

Танјуг 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija 

Натпросечан раст цена хране, услуга, превоза... 
 

Натпросечан раст цена а у мају, у распону од 0,2 до 6,1 одсто евидентиран је код меса, 
рибе, млека, сира и јаја, воћа, вина, матаријала за одећу, одевних предмета, осталих 
одевних предмета, обуће, услуга за одржавање и поправку стана, снабдевања водом и 
различитих комуналних услуга. 

  Како показује анализа Министарства трговине, натпросечно су поскупели теписи и друге 
подне простирке, поправке намештаја, поправке апарата за домаћинство, осталих 
медицинских производа, одржавања и поправке возила, употреба транспортних средстава, 
превоз путника авионом, фотографска и филмске опрема, медији за снимање слике и звука, 
рекреацију и култура. 

Раст цена изнад просека имале су ветеринарске и друге услуге, везане за животиње, услуге 
смештаја, фризерске и козметичке услуге, електрични апарати за личну негу и  осигурање 
транспортних средстава, чије учешће у индексу потрошачких цена износи 28,1 одсто.  У оквиру 
контролисаних цена, у мају су повећане цене свих стамбено комуналних услуга на нивоу 
просека Републике, изузимајући цену централног грејања која је задржана на нивоу из 
претходног месеца. 

Тако су цене воде и одведене отпадне воде порасле за по 1,7 одсто, а цена изношења смећа за 
3,1 одсто, што је вишеструко изнад општег раста цена од 0,1 одсто у истом месецу.Забележена 
кретања цена тих услуга на нивоу републичког просека ефекат су корекција, које су извршене 
једино у Београду тако што су повећане цене воде и одведене отпадне воде за по 5,5 одсто, 
као и изношења смећа за 7,5 одсто. 

При том, од три корекције цена у Београду, повећања цена воде и одведене отпадне воде, у 
складу су са оквиром пројектованог општег раста цена, за разлику од повећања цене 
изношења смећа, којим је тај оквир премашен, предочено је у анализи Министарства.(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nova-radna-mesta-merilo-uspeha 

Нова радна места мерило успеха 
 

Министар за рад Александар Вулин изјавио је у Кањижи да држава Србија не види 
синдикате и послодавце као своје противнике већ као део себе. Он је нагласио да ће 
измене Закона о раду бити донете врло брзо. 

– Чека се још само мишљење Социјално-економског савета о нацрту тог документа. Влада 
улаже велике напоре да непомирљиво помири и да се дође до најбољег решења – додао је 
Вулин. 

Он је нагласио да Закон о раду мора да буде донет да би на најбољи начин било регулисано 
тржиште рада. 

– Морамо да обезбедимо да се млађи свет некако запосли – додао је Вулин, наглашавајући да 
ће се настојати да се и они који су пред пензијом, а без посла, лакше запосле и дочекају 
пензију. 

Министар је напоменуо да су предложеним изменама предвиђени многобројни нови институти, 
попут обрачунског листића, који радник добија на крају месеца и који ће бити јавна исправа. 
Први пут после 14 година, како је објаснио, радник ће постати власник своје зараде јер, како 
је додао, „не можете да му је не исплатите – зарада постаје меница, а послодавац тако даје 
меницу”. Он је истакао и да на тај начин радник којем послодавац дугује зараду неће морати 
да иде у суд или да тражи адвоката због тога, него је довољно само да извршитељу у суду 
достави доказ да му послодавац дугује плату и рачун ће бити блокиран, а новац враћен 
раднику. Оцењујући да се често у расправи о закону о раду то посматра као „да смо у 
некаквим рововима”, Вулин је рекао да су у том погледу држава и остали учесници делови 
једне целине, и додао да је посао послодавца и синдиката да се договоре о закону о раду, а да 
држава арбитрира онда кад то буде потребно. 

– Они који воде државу преузеће политичку одговорност за доношење закона о раду – рекао је 
Вулин, и додао да ће Влада Србије учинити све да у што скорије време буде донето најбоље 
решење. – Хоћемо да Србија буде боље организована земља, да се у њој зна која су права 
радника и какве су обавезе послодаваца. Мора се знати и то шта је синдикална борба, а шта 
њена злоупотреба, као и то шта је привредна активност, а шта израбљивање радника. 

М. Митровић 
  

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nova-radna-mesta-merilo-uspeha
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-sindikati-i-poslodavci-nisu-protivnici-drzave 

Вулин: Синдикати и послодавци нису противници 
државе 
 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 
данас да држава Србија не види синдикате и послодавце као своје противнике, већ као 
део себе, и најавио да ће измене Закона о раду врло брзо бити донете. 

"Чека се још само мишљење Социјално-економског савета о нацрту тог документа", рекао је 
Вулин новинарима у Кањижи и нагласио да влада улаже велике напоре да "непомирљиво 
помири и да се дође до најбољег решења" кад је реч о Закону о раду. 

Напомињући да очекује да ће и Социјалистичка партија Србије и њен председник Ивица Дачић 
гласати за то законско решење, јер је, како је рекао, оно добро, Вулин је нагласио да Закон о 
раду мора да буде донет како би на најбољи начин било регулисано тржиште рада."Морамо да 
обезбедимо да се млађи свет некако запосли", казао је он и додао да ће се настојати да се и 
они који су пред пензијом, а без посла, лакше запосле и дочекају ту пензију. 

Вулин је напоменуо да су предложеним изменама предвиђени многобројни нови институти 
попут обрачунској листића, који радник добија на крају месеца и који ће бити јавна 
исправа.Први пут после 14 година, како је објаснио, радник ће постати власник своје зараде 
јер, како је додао, "не можете да му је не исплатите - зарада постаје меница, а послодавац 
тако даје меницу". 

Министар је истакао и да на тај начин радник којем послодавац дугује зараду неће морати да 
иде у суд или да тражи адвоката због тога, него је довољно само да извршитељ у суду достави 
доказ да му послодавац дугује плату и рачун ће бити блокиран, а новац враћен 
раднику.Оцењујући да се често у расправи о закону о раду то посматра као "да смо у некаквим 
рововима", Вулин је рекао да су у том погледу држава и остали учесници делови једне целине 
и додао да је посао послодавца и синдиката да се договоре о закону о раду, а да држава 
арбитрира онда кад то буде потребно. 

Они који воде државу преузеће политичку одговорност за доношење закона о раду, рекао је 
Вулин и додао да ће Влада Србије учинити све да у што скорије време буде донето најбоље 
решење."Хоћемо да Србија буде боље организована земља, да се у њој зна која су права 
радника и какве су обавезе послодаваца", поручио је Вулин, напомињући да се мора знати и то 
шта је синдикална борба, а шта њена злоупотреба, као и то шта је привредна активност, а шта 
израбљивање радника. 

Вулин је присуствовао државном такмичењу ватрогасног подмлатка, које је у Бањи Кањижа 
окупило више од 450 деце, узраста од шест до 14 година из целе Србије. 
  

Радна група за доношење закона о волонтирању 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 
данас да су катастрофалне поплаве у Србији показале колико је важан рад добровољних 
ватрогасних друштава и других добровољних организација и најавио скоро доношење закона о 
волонтирању."У недавним поплавама видело се да се не може без добровољног рада, односно 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-sindikati-i-poslodavci-nisu-protivnici-drzave
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без добровољних ватрогасних друштава, Црвеног крста и сличних организација", рекао је 
Вулин новинарима у Кањижи, напомињући да би рад тих организација ускоро требало да буде 
озакоњен. 

Приликом посете државном такмичењу ватрогасног подмлатка, на којем је учествовало око 
450 деце, узраста од шест до 14 година, Вулин је нагласио велики значај добро организованих 
људи у Србији који све те активности обављају практично бесплатно или уз малу подршку 
државе и локалне самоуправе.Вулин је рекао да је заједно са Министарством за омладину и 
спорт формирана радна група за доношење закона о волонтирању.Он је оценио да је на тај 
начин могуће да, како је рекао, све оно што смо заборавили из неког праведнијег и бољег 
система, вратимо. 

Нагласивши да је рад добровољних друштава изузетно значајан за читаву заједницу, Вулин је 
истакао да ће сва та питања новим законом сигурно успешно бити решена. 
  

(Танјуг) 
  

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sindikat-izmene-zakona-su-nasilje-nad-radnicima_500846.html 

Синдикат: Измене закона су насиље над радницима 

НОВИ САД -  

Изменама Закона о раду покушава да се изврши насиље насиље над запосленима, 

саопштено је данас из Савеза самосталних синдиката града Новог Сада и општина. 

У саопштењу се оцењује и да су најважнији циљеви аутора закона "атак на зараде, одбијање 

да се дефинише минимална зарада, олакшано отпуштање у земљи", како би се радници, 

додаје се, учинили још сиромашнијим и погоднијим за "израбљивање". 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sindikat-izmene-zakona-su-nasilje-nad-radnicima_500846.html
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"Немогућност запошљавања и несигурност радног места већ је учинило да млади људи у 

Србији немају перспективу, док су сви остали у страху од губитка посла и још веће беде која 

им прети. Самозвани левичари и патриоте нису решили криминалне приватизације, нису 

пронашли инвеститоре, нису оживели предузећа и покренули економски опоравак Србије, али 

зато успешно жртве трагичне економске ситуације проглашавају главним кривцима", истиче се 

у саопштењу. 

У синдикату додају да ће јавне расправе о новом закону ипак бити. 

"Ако не оне каква се одржава у многим земљама света, а и код нас предвиђене законом, биће 

је на трговима, у предузећима, фабричким круговима, улицама и другим местима широм 

Србије и на њој ће учествовати сви они на које се закон односи, а то су радници и сви други 

грађани Србије. И таква јавна расправа ући ће у историју и остати забележена за генерације 

које долазе, као пример неравноправне борбе грађана за бољу Србију", поручују у Савезу 

самосталних синдиката града Новог Сада и општина. 

ВЕСТИ ОНЛАИН 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/416723/Ko-nam-kroji-Zakon-o-radu-2-Ovde-zive-robovi 

Ко нам кроји Закон о раду (2): Овде живе робови 

У нову годину у Пчињском округу без посла је ушло више од 31.000 људи, а 

забрињавајући је податак да је на листи незапослених у пчињском региону скоро 1.500 

људи са факултетском дипломом. 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/416723/Ko-nam-kroji-Zakon-o-radu-2-Ovde-zive-robovi
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Новица Митић, председник Уједињених синдиката Србије за Пчињски округ, каже да је много 

незапослених, а да они који раде имају срамотно ниске плате. 

 

- Тај број незапослених у Пчињском округу, за Врање и југ Србије је права социјална бомба. 

Овај предлог закона о раду је још једна омча око врата већ довољно обесправљеног радника. 

Оно што они желе у Србији нема никакве везе с правима и обавезама радника у развијеној 

Европи. Овде запослени нема ни основне услова за рад, а неки чак ни право на лични доходак. 

Ускоро ће однос послодавац-радник постати званичан однос робовласник-роб - истиче Митић. 

 

Оно што синдикати знају јесте да још нема никакве званичне верзије Нацрта закона о раду. 

Оно што се спорадично најављује је горе од горег. 

  

 

- То, пре свега, неће заживети због неуређене државе у којој живимо, због непостојања култа 

закона, а постојања култа личности који намеће понуђена готова решења са Запада. Зато треба 

наћи прелазно решење, оно које ће штити радника, а не послодавца - наводи Митић. 

  

Врањски радници, углавном запослени код приватника, сматрају да их чека још гори положај 

јер ће будући Закон о раду штитити не њих већ газде. 

 

Јован А. је цео век радио у Коштани на изради горњих делова обуће. Почетком 2002. године 

поделио је судбину фирме са осталим запосленим. Остао је на улици. 

 

- Никакав нови Закон о раду не може да донесе бољитак радницима јер су они већ у ропском 

односу, а чекају их још дебљи ланци око руку и ногу. Хоћу да народ зна како такозване газде 

зарађују, а нарочито под којим условима раде радници. Који ће то закон да уразуми крвопије, 

оне који који су захваљући пљачки у транзицији дошли у положај да стварају нову 

капиталистичку класу, а да зарад што већег профита раднике сматрају за своје приватно 

власништво према коме се горе односе него према марви - каже Јован. 

 

Он од 2002. ради код приватника, власника фабрика обуће, код једног од бивших директора из 

Коштане. Звао га је одмах и понудио му посао. То је био легалан послодавац. Радило се 

углавном за Италијане, Французе. 

 

- Прво што ми је рекао било је: "Ово ти није Коштана, овде ја наређујем и одређујем ко ће, 

какав и колики хлеб да једе. Правила рада су моја, па ако ти се свиди узми или бежи поново 

на улицу!" - истиче Јован. 

  

 

Незапослени у 

Пчињском округу: 
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Он се пита који ће то државни орган да примора послодавца да 

поштује права радника, а већ се говори да нови Закон о раду 

фаворизује послодавце. 

 

- Њега никад неће интересовати никакав закон, он људе уцењује 

послом и платом. Не исплаћује на време, касни по четири-пет и 

више плата. Исплаћује минималац, ресто на руке како му се прохте 

и то ВКВ мајсторима. Обични радници, они који тегле по цео дан 

добију на руке и раде на црно. Како њега, а таквих има пуно, 

устројити у систем? Никако, јер све је купио, од инспекција до оних 

главних што воде град. Једним даје ципеле по жељи и наруџбини, а 

моћнијима плаћа летовања у егзотичним летовалиштима у Грчкој, 

Турској. Плаћа и рекет политичарима и свим структурама које га 

потом штите од свега. 

 

Ако се сад не изборимо за своја радничка права и наша деца и наши унуци биће робови. 

Поента је што су синдикати под контролом државе, локалних политичара и појединих 

"служби". Немамо аутентичне представнике синдикалне борбе и право да вам кажем, пропали 

смо - завршава своју причу Јован. 

  

Директор синдикалац 

Да је југ Србије посебан по много чему, а посебно по 

иновацијима послодаваца говори и намера Горана 

Ђорђевића, генералног директора Јумка, да оснује нови 

синдикат запослених и то ће бити организација која ће се 

борити за спас предузећа. 

- Ово је несхватљиво да се уместо радника, који имају право 

на синдикално организовање, у улози синдикалног вође 

сада јавља и директор, што говори о његовим намерама да 

учини још један корак и да додатно посвађа раднике који 

деле заједничку судбину у немаштини и пропасти највеће 

српске текстилне компаније - заједнички је став више од 

две стотине радника који и даље не одустају од својих 

захтева, исплате заосталих плата и повезивања радног 

стажа. 

  

СУТРА - Ко нам кроји Закон о раду (3): Нова Кина у Европи 
 

- Врање 9.000 

- Прешево 5.200 

- Бујановац 4.400 

- Владичин Хан 3.700 

- Сурдулица 3.200. 

- Босилеград 1.200-

1.600 

- Трговиште 1.200-

1.600 


